
09 decembrie  2022 ,  

 ora 14.00,  

Sala de Şedinţe    

 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1) Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru  anul  2023 în  I lectură. 

                                               Raportor: Litovcenco Elena, contabil şef. 

2) Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023.  

                                                Raportor: Vasile Casian, primar 

3) Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi  impozitului 

funciar   pentru anul  2023. 

                                                     Raportor: Natalia Iarmolovici, specialist 

4) Cu privire la  modificarea şi completarea Deciziei Consiliului comunal Sculeni  nr. 07/10  

din  06 decembrie  2021 „Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru  

anul  2022  în  a II lectură 

                                               Raportor: Litovcenco Elena, contabil şef. 

5) Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 

                                             Raportor: Vasile Casian, primar 

6) Cu privire la  aprobarea planului achiziţiilor publice pentru anul 2023 

                                                Raportor: Vasile Casian, primar 

7) Cu privire la  aprobarea programului de activitate Consiliului comunal Sculeni pentru 

anul   2022 

                                               Raportor: Natalia Colesnic,  secretar al consiliului local 

8) Cu privire la aprobarea planului de acţiuni de interes comunitar pentru  anul 2023 

                                                    Raportor:Ion Tarţa, viceprimar 

9) Cu privire la cadastrul funciar general al comunei Sculeni la situaţia 01.01.2021. 

                                                Raportor: Natalia Iarmolovici, specialist 

10)  Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru  anul  2022 în  II lectură. 

                                            Raportor: Litovcenco Elena, contabil şef. 

11) Cu privire la stabilirea tarifului la serviciul public de alimentare cu apă 

                                   Raportor: Gheorghe Tofan, administrator ÎM “Servicom Sculeni” 

12) Cu privire la delimitarea în mod  selectiv a proprietăţii publice UAT  Sculeni r-nul 

Ungheni 

                                                Raportor: Natalia Iarmolovici, specialist 

13) Cu privire la inițierea efectuării lucrărilor cadastrale de formare prin separare 

                                                Raportor: Natalia Iarmolovici, specialist 

14) Cu  privire  la aprobarea  graficului de concediu anual  plătit pentru  perioada de  

activitate  2021-2022                                   

                                            Raportor: Natalia Colesnic,  secretar al consiliului local 

15)  Cu privire la delegarea primarului competenţa  evaluării  performanţelor 

profesionale ale    secretarului Consiliului local 

                   Raportor: Natalia Colesnic,  secretar al consiliului local 

16)   Cu  privire  la plata premiului anual 

                                            Raportor: Litovcenco Elena, contabil şef 

17) Cu privire la acordarea ajutorului material 

                                             Raportor: Vasile Casian, primar 
  



           
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-38; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE   

 

Nr.  09/01                      din 09  decembrie 2021 

 

Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru  anul  2023 

 în prima lectură 

 

          În temeiul art.14 al. (2) lit. n) al Legii Republicii Moldova nr 436– XVI din  

28.12.2006 privind administraţia publică  locală, art. 24, 47 p. (2), 55 al Legii 

finantelor publice si responsabilitatiile–fiscale  nr. 181 din 25.07.2014, art.20 al 

Legii  Republicii Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice 

locale;   avizul comisiilor de specialitate,  Consiliul  comunal  Sculeni, 

 

DECIDE: 

1. Se aprobă bugetul comunei Sculeni pentru anul 2023 în prima lectură, la venituri 

în sumă totală de 15986,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă totală de 15986,6 mii lei, 

conform anexei. 

2. Controlul  executării  prezentei  decizii se atribuie dlui Vasile Casian, primarul 

comunei Sculeni.  

 

                   Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

                Secretarul  Consiliului  local              

    

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexa  

la Decizia Consiliului comunal Sculeni nr. 09/01 din  09.12.2022 

                                                                                         „Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru     

                                       anul  2023 în prima lectură”  

 

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului comunei Sculeni 

 pe anul 2023 
  

Denumirea Cod  

Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 15986,6 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  8618,7 

II. CHELTUIELI, total 2+3 15986,6 

II.1. Cheltuieli 2 10612,5 

II.2. Active nefinanciare 3 5374,1 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0 

 

  



                                                                   
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 

 
tel (236) 6-32-38 ; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

 

Nr. 09/02            din 09 decembrie 2022 

 

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale  

pentru anul 2023. 

 
           În scopul asigurării de venit a bugetului primăriei comunei Sculeni în anul 2022; În 

conformitate cu  Titlul VII „Taxele locale” din Codul Fiscal  Fuscal, cu modificările şi 

completările ulterioare,  art. 14,15 şi art.16 (1) al Legii nr. 231 din  23.09.2010 „Cu privire 

la comerţul interior”; Legii privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, Legii 

finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legii nr. 235-

XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de 

întreprinzător,  Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul 

nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la 

prestarea serviciilor de alimentaţie publică, art.14(2) lit.a) a Legii privind administraţia 

publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, avizul comisiilor  consultative  de specialitate, 

Consiliul  comunal Sculeni,  

                                                    D E C I D E: 

1. Se pun în aplicare pe teritoriul comunei Sculeni din data de 01 ianuarie 2023 

următoarele taxe pentru anul 2023: 

- Taxa pentru amenajarea teritoriului; 

- taxa pentru dispozitivele publicitare; 

- taxa pentru salubrizare; 

- taxa de piaţă; 

- taxa pentru unităţile comerciale şi prestări servicii. 

2. Se aprobă cotele taxelor locale, conform anexelor nr. 1, nr. 2. 

3. Subiecţii impunerii, baza impozabilă a obiectelor impunetii, modul de calcularea, 

termenele de achitarea şi de prezentarea dării de seamă la taxele locale stabilite, conform 

Titlului VII al Codului fiscal. 

4.  Prezenta decizie în termen de 10 zile din data adoptării, urmează  a fi adusă la cunoştinţă  

contribuabililor şi prezentată subdiviziunilor structurale teritoriale din cadrul  Serviciului 

Fiscal de Stat. 

5. Controlul  executării  prezentei  decizii se atribuie dlui Vasile Casian, primarul comunei 

Sculeni.  

                 Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

                    Secretarul  Consiliului  local     



                                                                                                               

  Anexa nr.1 

                                                                                      la decizia Consiliului comunal Sculeni 

                                                         nr. 09/02 din 09.12.2022 „Cu privire la aprobarea şi punerea în   

                                                                                                              aplicare a taxelor locale pentru anul 2023   ”  

 

.                                                                                                                                                                                                                             

Taxele locale, cotele şi înlesnirile fiscale ce se pun în aplicare pentru anul  2023  

pe teritoriul comunei Sculeni, raionul Ungheni 
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1. Taxa pentru 

amenajarea 

teritoriului 

120,00 lei 

20,00 lei pentru 

fondatorii şi membrii 

gospodăriilor ţărăneşti 

X X X X 

2 Taxa pentru 

dispozitivele 

publicitare 

600 lei/m.p X X X X 

3 
Taxa pentru 

salubrizare 

___,00 lei/lună pentru 

fiecare persoană fizică 

înscrisă la adresa 

declarată ca domiciliu.  

X X X invalizii de gr. I, 

persoanele care au 

contract valabil cu 

AVE Ungheni 

4 Taxa de piaţă      

 

  



                        Anexa nr.2 

  la decizia Consiliului comunal Sculeni 

                                                                       nr. 09/02 din 09.12.2022  „Cu privire la aprobarea şi           

                                                                                          punerea în aplicare  a taxelor locale pentru anul 2023” 

 

Cotele taxei  pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 

 

Nr. 

d/or 

Tipul obiectului de 

comerţ şi/sau 

obiectului de prestări 

servicii 

Cota taxei de bază 

pentru unitatea de 

comerţ/de prestări 

servicii  
 (în lei  pentru anul 

calendaristic) 

Coeficient 

pentru locul 

amplasării 

 

(în  % la cota 

taxei de bază) 

Coeficient 

pentru tipul sau 

categoria de 

mărfuri 

realizate şi a 

serviciilor 

prestate 

  (în % la cota 

taxei de bază) 

Coeficientul 

pentru 

programul 

de activitate 

regim non-

stop  

(în % la 

cota taxei 

de bază) 

 Unităţile de comerţ cu amănuntul (conform HG nr.931  din  08.12.2011 ) 

1 Gherete, tonete, 

tarabe, pavilioane 

 

____ lei pentru 1m2 50% pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 

 cafenea,  cafenea-bar, 

pizzerie, unitate fast-

food, bufet 

___ lei pentru 1m2 50% pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 

 Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor 

____ lei pentru 1m2 50% pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 

 Magazin mixt ___ lei pentru 1m2 50% pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 

2. Magazine care 

comercializează 

mărfuri industriale, 

materiale de 

construcție, mobilier, 

aparate electrocasnice, 

articole de iluminat, 

echipament sanitar 

____ lei pentru 1m2 50%  pentru 

zonele 

periferice 

- 200 % 

3. Terasă de vară ___ lei pentru 1m2 50%  pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 

4. Farmacie _______ lei anual 

5. Farmacie veterinară ________lei  anual 

6. Staţie PECO ____ lei  anual 

7. Magazin duty-free ____lei  anual 

8. Comerţ mobil în afara 

pieţilor autorizate 

____ lei pentru fiecare zi de activitate 

9. Gheretă mobilă 

specializată care 

comercializează 

produse alimentare 

____ lei  anual pentru toate satele din comună 

10 Comerţ cu amănuntul 

al florilor, plantelor şi 

seminţelor, în 

magazine specializate 

____ lei pentru 1m2 50% pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 



 

 

 

11 Aparat automat pentru 

vânzări 

____ lei  anual  

 Unităţi de comerţ cu ridicata 

1 Încăperi de 

depozitare  

a produselor  

cumpărate în scopul 

revânzării acestora 

către alţi comercianţi 

sau consumatori 

___ lei  pentru 1m2 50%  pentru 

zonele 

periferice 

- 200% 

 Unităţi de alimentaţie publică (conform HG nr.  nr. 1209 din 08.11.2007) 
1 Restaurant, sală de 

festivităţi  

___ lei pentru 1 m2 

Unităţi de prestare a serviciilor 

1 Servicii 

vulcanizare/balansare 

______ lei anual 

2 Întreţinerea şi 

repararea 

autovehiculelor 

______ lei  pentru 1 m2 

3 Frizerie _____ lei anual 



           
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-38; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

PROIECT DE DECIZIE 

  

Nr. 09/03                      din 09 decembrie 2022 

 

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare  

şi impozitului funciar  pentru anul  2023. 

 

          În conformitate cu titlul VI din Codul fiscal, Legii nr. nr.1056-XV din 16 iunie 

2000, pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare; art. 14 (2), lit.a) al Legii privind administraţia publică locală 

nr. 436-XVI din 28.12.2006; Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-

fiscale nr. 181 din 25.07.2014; Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 

16.10.2003; avizul comisiilor de specialitate, Consiliul comunal Sculeni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se stabilesc pe teritoriul comunei Sculeni pentru anul 2023 cotele concrete a 

impozitului funciar, impozitului pe bunurile imobiliare şi folosirea 

păşunatului pentru persoanele juridice şi fizice, conform anexei. 

2. Modurile de calculare, termenele de achitare şi înlesnirile la plata pe bunurile 

imobiliare se stabilesc în conformitate cu titlul VI din Codul Fiscal al 

Republicii Moldova. 

3. Specialistul în domeniul perceperii fiscale va remite prezenta dispoziţie SFS 

Ungheni spre informare. 

4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Casian, primarul  

comunei  Sculeni.     

      

                        

                      Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

                    Secretarul  Consiliului  local                     

    

  



Anexa la decizia 

 Consiliului comunal Sculeni 

Nr.09/03 din 09.12.2022 

„Cu privire la stabilirea cotelor  

     impozitului pe bunurile imobiliare şi 

     impozitului funciar  pentru anul  2023 

 

Cotele impozitului pe bunurile imobiliare în com.Sculeni pentru anul 2023 

Nr.  Obiectul impunerii Subiectul 

impunerii 

Baza impozabilă 

a obiectului 

impunerii 

Cota anuală 

Impozitul funciar 

 Terenurile cu destinație 

agricolă: 
a) toate terenurile, altele decît 

cele destinate fînețelor și 

pășunilor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- care au indici cadastrali 

 

 

 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

Suprafața terenului 

(ha) x bonitate 

1,5 lei pentru           

1 grad-ha 

- care nu au indici cadastrali -persoanele 

juridice și 

persoanele fizice 

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

 

     Suprafața   

      terenului 

 

 

 

110 lei pentru 1 ha 

b)terenurile destinate 

fînețelor și pășunilor: 

   

- care au indici cadastrali 

 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

Suprafața terenului 

(ha) x bonitate 

 

 

  0,75 lei pentru 

   1 grad-hectar 

- care nu au indici cadastrali  -persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

    Suprafața   

     terenului 

 

 

55 lei pentru           

1 hectar 

c) Terenurile ocupate de 

obiecte acvatice (iazuri, 

lacuri ect.) 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

 

Suprafața acvatică 

 

 

115 lei pentru         

1 hectar 

 Terenurile din intravilan:    

 1) terenurile pe care sunt 

amplasate fondul de 

locuințe, loturi de pe 

lîngă domiciliu (inclusiv 

terenurile atribuite de 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 



către autoritățile publice 

locale ca loturi de pe 

lingă domiciliu și 

distribuite în extravilan, 

din cauza insuficienței 

de terenuri în intravilan 

(grădini): 
 

-în localitățile rurale -persoanele fizice Suprafața terenului 1 leu pentru 100 

m.p. 

  2) terenurile destinate 

întreprinderilor agricole, alte 

terenuri neevaluate de către 

organele cadastrale 

teritoriale conform valorii 

estimate 

- în orașe și în localități 

rurale 

    

 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

 

 

Suprafața terenului 

 

 

10 lei pentru 100 

m.p. 

 

 

 Terenurile                               

din extravilan, inclusiv: 

 

   

 1)terenurile pe care sunt 

amplasate clădiri și 

construcții, carierele și 

pămînturile distruse în urma 

activității de producție, 

neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale  

conform valorii estimate; 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

 

 

 

 

 

Suprafața terenului  
 

350 lei pentru 1 

hectar 

2) terenurile altele decît cele 

specificate la p. 1), 

neevaluate de către organele 

cadastrale teritoriale 

conform valorii estimate. 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

 

Suprafața terenului 

 

 

70 lei pentru 1 

hectar 

Impozitul pe bunuri imobiliare 
  

(conform Anexei.2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal 

nr.1056 din 16.06.2000) 
 1.Clădirile și construcțiile 

cu destinație agricolă, 

garajele, construcţiile 

amplasate pe terenurile 

loturilor întovărăşirilor 

pomicole,  neevaluate de 

către organele cadastrale 

teritoriale conform valorii 

estimate, inclusiv 

persoanele juridice 

și persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

Valoarea contabilă a 

bunurilor imobiliare 

            

           0,1% 

 

persoanele fizice 

 

 

Costul bunurilor  

imobiliare 

 

 

 

        0,1% 

 



2.Bunurile imobiliare cu 

destinație locativă 

(apartamente și case de 

locuit individuale) din 

localitățile rurale se stabilesc 

pentru: 

 

 

 

 

persoanele juridice 

și persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător 

 

 

 

Valoarea contabilă a 

bunurilor imobiliare 

 

 

 

 

 

 

% 

-persoanele fizice 

 

Costul bunurilor  

imobiliare 
 

% 

 3.Bunurile imobiliare, alte 

decît cele specificate în pct. 

1 și pct.2, neevaluate de 

către organele cadastrale 

teritoriale conform valorii 

estimate. 

 

persoanele juridice 

și persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător 

 

Valoarea contabilă a 

bunurilor imobiliare 

 

 

 

         0,3% 

-persoanele fizice 

 

Costul bunurilor  

imobiliare 

         0,3% 

 Conform art. 280 din titlul VI al Codului fiscal 
 Bunurile imobiliare,inclusiv   

 cu destinație locativă 

(apartamente și case de 

locuit individuale terenuri 

aferente acestor bunuri); 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

Valoarea estimată a 

       bunului 

0,1% 

 garajele și terenurile pe care 

acestea sunt amplasate; 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

 

Valoarea estimată a 

       bunului 

- 

 Terenurile agricole cu 

construcții amplasate pe ele 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

Valoarea estimată a 

       bunului 
- 

 Bunurile imobiliare cu altă 

destinație decît cea locativă 

sau agricolă, inclusiv 

exceptînd garajele și 

terenurile pe care acestea 

sunt amplasate și loturile 

întovărășirilor pomicole cu 

sau fără construcții 

amplasate pe ele. 

-persoanele 

juridice și 

persoanele fizice  

ce practică 

activitate de 

întreprinzător; 

-persoanele fizice 

Valoarea estimată a 

       bunului 
0,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 

 
tel (236) 6-32-38; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

Nr.   09/04                                                                                        din 09 decembrie 2022 

 

 

“Cu privire la  modificarea şi completarea Deciziei Consiliului comunal Sculeni  

nr. 07/10  din  06 decembrie  2021 „Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  

Sculeni  pentru  anul  2022  în  a II lectură” 

 

        În  temeiul art. 28 al Legii Republicii Moldova nr.397 – XV din 16.10.2003 

privind finanţele publice locale, Legii Republicii Moldova finanţelor publice şi  

responsabilităţii  bugetar-fiscale  nr. 181  din  25.07.2014, Deciziei Consiliului 

comunal Sculeni nr. 07/10  din  06 decembrie  2021 „Cu   privire la aprobarea  

bugetului   comunei  Sculeni  pentru  anul  2022  în a II lectură”, art.  14 alin ( 2 ), 

lit. n) al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia 

publică locală; avizul Comisiei pentru probleme Buget, Finanţe şi Economii, 

Consiliul comunal Sculeni, 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică bugetul local al comunei Sculeni, raionul Ungheni  aprobat prin 

decizia Consiliului comunal Sculeni nr. 07/10  din  06 decembrie  2021 „Cu privire 

la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru  anul  2022  în a II lectură”, la 

partea de venituri şi la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1, nr. 2 la prezenta 

decizie. 

2. Responsabil de executarea prezentei decizii se numeşte dna Elena Litovcenco, 

contabil-şef al primăriei comunei Sculeni. 

3. Controlul execuţiei prezentei decizii se atribuie primarului comunei dlui Vasile 

Casian.                

Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

                    Secretarul  Consiliului  local       

  



                                                                  
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 

 
tel (236) 6-32-38 b ; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

Nr. 09/05              din 09 decembrie 2022 

 

“Cu privire la alocarea mijloacelor băneşti”   

    

               În conformitate cu Legea Republicii Moldova finanţelor publice şi  

responsabilităţii  bugetar-fiscale  nr. 181  din  25.07.2014;  Legii Republicii Moldova 

privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.05;  decizia nr. 07/09 din 

10.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Sculeni pentru anul 2020 în 

II lectură”,  art. 14 al Legii Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006, privind  

administraţia publică locală, avizul comisiilor de specialitate, 

       

Consiliul comunal decide : 
I. Din mijloace  bugetare de alocat: 

- de la cod 339110 „Procurarea altor materiale” suma de  _______ pentru procurarea 

dulciurilor copiilor din instituţiile preşcolare cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2022, conform 

contului parvenit de la SA „Bucuria” şi suma de ______, pentru procurarea pachetelor 

personalizate, după cum urmează: 

-  IET Sculeni cu subdiviziunea Floreni –  

-  IET Gherman – 

-  IET Blindeşti – 

- de la cod 316110 suma de 69400,00 lei, ceea ce reprezintă contribuţia administraţiei 

publice locale pentru  procurarea tomberoanelor în cadrul proiectului investiţional 

„Sporirea accesului locuitorilor comunei Sculeni la servicii de colectare a deşeurilor 

menagere”, în cadrul Programului LEADER. 

- de la cod 222990 „Servicii neatribuite altor aliniate” suma de  __________, pentru 

desfăşurarea sărbătorilor de iarnă 2023 la instituţiile subordonate primăriei, în baza 

devizelor de cheltuieli prezentate de conducătorii instituţiilor, conform anexei. 

- de la cod  339110 „Procurarea altor materiale” suma de ____________ pentru  

amenajarea instituţiilor subordonate primăriei în stilul şi tradiţiilor sărbătorilor de iarnă,  în 

baza devizelor de cheltuieli prezentate de conducătorii instituţiilor, conform anexei. 

2.  Controlul executării  prezentei decizii i se atribuie primarului comunei Sculeni, dlui 

Vasile  Casian.  

               Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

               Secretarul  Consiliului  local   
 



              
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-36; fax (236) 6-32-90 ; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

 

Nr. 09/06                  din 09 decembrie  2022 

 

Cu privire la  aprobarea planului achiziţiilor publice pentru anul 2023 

 

              În  temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1419 din 28 decembrie 2016 pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de 

achiziţii publice, Legii Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile 

publice; art. 14 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006, privind 

administraţia publică locală, avizul comisiilor de specialitate,  Consiliul comunal 

Sculeni, 

 

 DECIDE: 

 

1. Se aprobă planul achiziţiilor publice pentru anul 2023, conform anexei. 

2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului comunei dlui Vasile 

Casian. 

 

 

Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                

Contrasemnat:    

           Secretarul  Consiliului local    

   

  



 
 

Anexa 

 la decizia nr.09/06   din 09.12.2022  
„Cu privire la  aprobarea planului achiziţiilor 

 publice pentru anul 2023” 
 

PLANUL  

de achiziţie pentru anul 2023 

 
 Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea 

estimată 

fără TVA 

(lei) 

Procedura de 

achiziţie 

aplicabilă 

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziţie 

publică 

(trimestrial) 

Dotarea instituţiilor  subordinate 

primăriei cu material de uz gospodăresc 

şi soluţii de igienizare 39161000-8 180000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Reparaţia capitală a drumurilor locale 45233142-6 1200000 COP I-IV 

Reparaţia capitală a clădirilor 

instituţiilor subordonate primăriei 45453000-7 2000000 COP II-IV 

Reparaţia curentă a instituţiilor 

subordonate primăriei 45453100-8 150000 

Contract de 

val. mică II-III 

Întreţinerea drumurilor, străzilor şi 

spaţiilor publice 45233141-9 400000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Întreţinerea transportului 50100000-6 50000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Achiziţionarea mărfurilor de cancelarie 30100000-0 50000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Achiziţionarea produselor petroliere 09000000-3 200000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Achiziţionarea cărbunelui 09111100-1 240000 

Contract de 

val. mică II-III 

Energia electrică 09000000-3 550000 Achiz. 1 sursă I-IV 

Servicii telecomunicaţii, informaţionale 

şi poştale 

64200000-8, 

64110000-0, 

72400000-4 120000 Achiz. 1 sursă I-IV 

Achiziţionarea produselor alimentare 15800000-6 850000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Achiziţionarea produselor alimentare 

sezoniere 03000000-1 140000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Procurarea maşinilor, utilajelor, 

uneltelor şi a tehnicii de calcul 

instituţiilor subordinate primăriei 42600000-2 150000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Piese de schimb la maşini şi tractoare 34320000-6 20000 

Contract de 

val. mică I-IV 

Reabilitarea capitală a sistemului de 

canalizare 45232400-6 1400000 Licitaţie I-II 

Achiziționarea și montarea sistemului 

de supraveghere video în cadrul 

proiectului transfrontalier RO-MD 32323500-8 1800000 Licitaţie  I-III 

Lucrări civile la grădiniţa Sculeni 45453000-7 13000000 Licitaţie I-IV 

 

 



           
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-36 ; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 
 

Nr.09/07                                                                             din 09  decembrie  2022  

Cu privire la  aprobarea programului de activitate 

Consiliului comunal Sculeni pentru anul 2023     

 

        În conformitate cu art. 14 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 

28.12.2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiilor de specialitate, 

      Consiliul comunal Sculeni, 

 

DECIDE: 
 

1. Se aprobă Programul de activitate al Consiliului comunal Sculeni pentru anul 

2023, conform anexei. 

2. Decizia se aduce la cunoştinţă tuturor persoanelor vizate. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie primarului comunei dlui Vasile 

Casian. 

 

                   Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

                    Secretarul  Consiliului  local          

                              

 
   
 

 

   

 



Anexa  

la Decizia Consiliului comunal Sculeni nr. 09/07 din 09.12.2022 

„Cu privire la  aprobarea programului de activitate  

                                                                        Consiliului comunal Sculeni pentru anul 2023„     

PROGRAMUL 

de activitate al Consiliului comunal Sculeni pentru anul 2023 

 

Nr. 

d/r 

Denumirea măsurii Responsabil de îndeplinire 

 I. Şedinţele Consiliului local 

1 Cu privire la executarea bugetului com. Sculeni pentru 

anul 2022. 
 contabil şef  

2 Cu privire la  activitatea primăriei şi instituţiilor 

subordonate pentru perioada anului 2022 
 Vasile Casian, primarul comunei 

 

3 Cu privire la  modificarea, corelarea  bugetului  şi 

redirecţionarea mijloacelor financiare ale comunei  

Sculeni 

 Vasile Casian, primarul comunei 

 contabil şef 

4 Cu privire la acordarea ajutoarelor materiale  Vasile Casian, primarul comunei 

 Comisiile de specialitate 

5 Cu privire la rezultatele inventarierii a bunurilor publice 

din instituţiile subordonate primăriei comunei Sculeni 
  Tarţa Ion, viceprimar 

 Eugenia Domnişor, contabil 

6 Cu privire la situaţia criminogenă pe teritoriul comunei 

Sculeni pentru anul 2022 
 Morari Iurie, şef de post 

7 Cu privire la  alimentaţia copiilor din instituţiile 

preşcolare; scutirea  de plată pentru alimentaţia copiilor 

din familii defavorizate. 

 Comisia pe probleme buget 

finanţe şi economii, comisia pe 

probleme sociale 

 Vasile Casian, primarul comunei 

8 Cu privire la implementarea diverselor proiecte  Vasile Casian, primarul comunei 

 Comisiile de specialitate 

9 Cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale  Vasile Casian, primarul comunei 

 Natalia Iarmolovici, specialist 

10 Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  

pentru  anul  2024  în prima şi a doua lectură 
  contabil şef al primăriei 

  Vasile Casian, primarul comunei 

11 Cu privire la stabilirea cotelor   impozitului pe bunurile 

imobiliare şi  impozitului funciar  pentru anul  2024 
 Comisiile de specialitate 

12 Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor 

locale pentru anul 2024 
 Comisiile de specialitate 

13 Cu privire la aprobarea cadastrului  funciar general al 

comunei Sculeni  la 01.01.2024 
 Natalia Iarmolovici, specialist 

14 Aprobarea programului de activitate a Consiliului 

comunal Sculeni pentru anul 2024 

      Comisiile de specialitate 

 Secretarul   Consiliului local 

 II. Acţiuni organizatorice 

1 Organizarea şi desfăşurarea măsurilor culturale în cadrul 

Zilei Mărţişorului, Zilei Înternaţionale a Femeilor, 9 Mai, 

Ziua independenţei, Limba noastră, hramul satelor, 

sărbătorilor de iarnă. 

 Vasile Casian, primarul comunei 

 Directorul CC Sculeni, 

conducătorii artistici CC Gherman, 

CC Blindeşti, CC Floreni,  

2 Organizarea şi desfăşurarea măsurilor sportive.  Vasile Casian, primarul comunei 

 Directorul CC Sculeni, 

conducătorii artistici CC Gherman, 

CC Blindeşti, CC Floreni 

 

  



          
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-38 ; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

 

Nr.   09/08                                                                        din 09 decembrie   2022 

 

„Cu privire la aprobarea planului de acţiuni de interes comunitar pentru  anul 

2023”  

 

      În conformitate cu art. 153 al Legii  Nr. 133 din  13.06.2008  “Cu privire la 

ajutorul social”, Legii 435  din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, 

Instrucţiunii privind realizarea activităţilor de interes comunitar aprobatăprin 

Hotărîrea Guvernului nr. 729 din 18.07.2018 privind modificarea Hotărîrii 

Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

stabilire şi plată a ajutorului social,  art. 14 al Legii privind administraţia publică 

locală, nr. 436 din 28.12.2006,  avizul Comisiilor de specialitate, 

Consiliul comunal decide: 

 

1.  Se ia act de informaţia prezentată de primarul comunei Sculeni dl Vasile Casian 

cu privire la aprobarea planului de acţiuni de interes comunitar privind munca în 

folosul comunităţii prestate de şomeri beneficiari de alocaţii sociale pentru anul 

2023. 

2. Se aprobă planul de acţiuni de interes comunitar privind munca în folosul 

comunităţii prestate de şomeri beneficiari de alocaţii sociale pentru anul 2023. (se 

anexează) 

3. Controlul execuţiei prezentei deciziei se atribuie primarului comunei dl Vasile 

Casian.                                 

 

               

  Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

Preşedintele şedinţei        

                              

 Contrasemnat:    

Secretarul  Consiliului  local       

   

   

  



 
                                                                      Anexă 

la decizia nr.09/08 din 09.12.2022 

„Cu privire la aprobarea planului  

de acţiuni de interes comunitar 

 pentru anul 2023” 

 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNI 

 

Nr.

d/o 

Descrierea activităţii de interes 

comunitar prestate de şomer 

Nr. de ore 

necesare 

Termenul de 

îndeplinire 

1. Lucrări de dezipezire a străzilor 

principale, a teritoriului în jurul 

grădiniţelor, şcolilor, instituţiilor 

medicale, gospodăriilor 

persoanelor care beneficiază de 

Serviciul de îngrijire socială la 

domiciliu 

La necesitate I trimestru 

2 Lucrări de amenajare a grădinei 

publice din s.Sculeni, s.Gherman 

La necesitate II-III trimestru 

3 Lucrări de amenajare a 

cimitirelor din s.Sculeni, 

s.Gherman, s.Blindeşti 

La necesitate I-IV trimestru 

4 Amenajarea şi curăţirea 

teritoriilor aferente  a drumurilor  

principale din comuna Sculeni 

La necesitate II-IV 

trimestru 

5 Amenajarea şi îngrijirea 

monumentelor de pe teritoriul 

comunei 

La necesitate II-IV 

trimestru 

6 Amenajarea şi curăţirea 

teritoriilor din preajma obiectelor 

de menire socială din comuna 

Sculeni 

La necesitate II-IV 

trimestru 

7 Amenajarea spaţiilor verzi La necesitate Permanent 

 

  



                
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-38; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

PROIECT DE DECIZIE   
Nr.   09/09                                                                            din 09  decembrie 2022 

Cu privire la aprobarea cadastrului  funciar 

 general al comunei Sculeni  la 01.01.2023 

 

            În temeiul art.14 (2) a Legii privind administraţia publică locală, art.10 al.5 al 

Codului Funciar şi Regulamentul cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar 

general aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.24 din 11 ianuarie 1995 

şi informaţiei prezentată de specialist, avizul comisiei funciare, Consiliul comunal Sculeni, 

                                                           DECIDE: 

1. Se aprobă cadastrul funciar general al comunei Sculeni, raionul Ungheni, conform 

situaţiei la 01.01.2022, a fondului funciar disponibil şi specificarea lui pe categorii de 

terenuri, deţinători, tipuri de proprietate şi modul de folosinţă; formele 1 func., 2 func., 3 

func. şi anexele lor, cu suprafaţa totală de 5639,58 ha (1 func.): inclusive:  

- 3353,47 ha. arătură,  

- 238,81 ha. plantaţii perene, dintre care: 95,0 ha.-livezi, 57,00 ha. –vii,  2 ha.-nuci,  84,81 

ha.-alte plantaţii multianuale; 

- 637,84 ha. păşuni, 

- 594,939 ha. plantaţii forestiere, 

- 710,461 ha. alte terenuri. 

      Din suprafaţa totală: 

- 804,93 ha. – terenuri proprietate publică a statului, 

- 1124,11 ha. – terenuri proprietate publică a administraţiei publice locale, 

- 3710,54 ha. – terenuri proprietate privată. 

     Din suprafaţa totală: 296 ha terenuri irigate (2 func.), (dar nu sunt irigate din motivul 

uzurii sistemului de irigare)   şi 0 ha terenuri desecate (3 func.). 

2. Specialistul Natalia Iarmolovici va prezenta informaţia privind ţinerea cadastrului 

funciar conform situaţiei la 01.01.2023 Serviciului Relaţii Funciare şi Cadastru al 

Consiliului Raional Ungheni. 

3. Controlul executării prezentei decizii se atribuie dlui Vasile Casian, primarul comunei 

Sculeni.     

                           Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

Preşedintele şedinţei               

                      

 Contrasemnat: 

      

                    Secretarul  Consiliului  local    

 



                
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-38; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE   

 

Nr.  09/10                                                                    din 09  decembrie 2022 

 
„Cu   privire la aprobarea  bugetului   comunei  Sculeni  pentru  anul  2023 

 în a doua  lectură”  

 

                     În temeiul art.14 al. (2) lit. n) al Legii Republicii Moldova nr 436– XVI din  

28.12.2006 privind administraţia publică  locală, art. 24,  47 p.(2), 55 al Legii finantelor 

publice si responsabilitatiile –fiscale  nr. 181 din 25.07.2014, art.20 al Legii  Republicii 

Moldova nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; avizul comisiei 

pentru probleme buget, finanţe şi economii, 

          Consiliul  comunal  Sculeni, 

DECIDE: 

3. Se aprobă bugetul comunei Sculeni pentru anul 2023 în  a doua lectură, la venituri în 

sumă totală de 15986,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă totală de 15986,2 mii lei. 

4. Se aprobă: 

a. Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local, conform anexei nr. 

1; 

b. Componenţa veniturilor bugetului local, conform anexei  nr. 2; 

c. Resursele şi cheltuielile bugetului local, conform clasificaţiei funcţionale şi pe 

programe, conform anexei nr. 3; 

d. Efectivul-limită pe instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform 

anexei nr. 4; 

e. Sinteza veniturilor colectate de autorităţile/instituţiile bugetare, conform anexei 

nr. 5; 

f. Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către 

instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 6; 

g. Cuantumul fondului de rezervă al bugetului local, conform anexei nr. 7. 

5. Executorii de buget vor asigura: 

- Dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu întroducerea acestora în sistemul 

informaţional; 

- Legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate; 

- Utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la 

bugetul de stat; 

- Raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei. 

- Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii 

achiziţiilor publice. 

4. Contabilul şef va analiza sistematic executarea bugetului local şi va înainta, în caz de 

necesitate propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi 

menţinerea echilibrului bugetar. 

5. Se autorizează primarul com.Sculeni dl Vasile Casian,  



- cu rolul de administrator de buget: 

 să modifice planurile de alocaţii între diferite nivele  ale clasificaţiei 

economice (K2) în cadru aceleiaşi funcţii (F1-F3) în cadrul unui subprogram, 

fără majorarea cheltuelilor de personal  şi fără modificarea  cheltuelilor  

pentru investiţii capitale  şi ale transferurilor interbugetare. 

  Să modifice planurile de alocaţii între instituţiile subordonate între nivele 

K4, în cadru aceleiaşi funcţii (F1-F3) şi aceluiaşi suprogram P1P2, cu 

respectarea limitei la nivel de K2 si resursele colectate intre institutiile din 

cadru aceleiasi functii (F1-F3), fara modificarea limitei aprobate. 

   Să modifice planurile de alocatii intre nivelele K5-K6, cu respectare limitei 

stabilite la nivel de K4 al clasificatiei economice de catre instituţia 

superioara. 

6. Dna Natalia Colesnic, secretarul Consiliului local, va aduce la cunoştinţa publică, prin 

publicare sau prin afişare în locuri publice, a prezentei decizii şi a anexelor la decizie in 

termen de 10 zile.  

7.  Prezenta decizie intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023.  

8. Controlul  executării  prezentei  decizii se atribuie dlui Vasile Casian, primarul comunei 

Sculeni.  

 

 

                           Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei               

                           

 Contrasemnat: 

                    Secretarul  Consiliului  local           

  



Anexa nr. 1 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09.12.2022 

  

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului comunei Sculeni 

 pe anul 2023 
  

Denumirea Cod  

Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 15986,6 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat  8618,7 

II. CHELTUIELI, total 2+3 15986,6 

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0 

IV. SURSELE DE FINANŢARE, total 4+5+9  

inclusiv conform clasificaţiei economice (k3)   

 

  



Anexa nr. 2 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09.12.2022 

Componenţa veniturilor bugetului comunei Sculeni  

pe anul 2023 

Denumirea  Cod Eco (k6) Suma, mii lei 

Venituri, total   15986,6 

inclusiv:     

Impozit pe venitul retinut din salariu 111110 4573,4 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat 111121 41,1 

Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati 

indepedente in domeniul comertului 111124 6,0 

Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în  posesie şi/sau 

folosință  a proprietăţii imobiliare 
111130 

6,0 

Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in 

calitate de intreprinzator 
113161 

224,7 

Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni 113171 119,6 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 113210 42,7 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice 113220 23,3 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si 

fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de 

piata) a bunurilor imobiliare 

113230 

37,8 

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice 

cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare 
113240 

7,4 

Taxa pentru amenajarea teritoriului 114412 42,5 

Taxa pentru dispozitivele publicitare 114415 26,3 

Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii 114418 1736,8 

Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de 

nivelul I 
141522 

89,6 

Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasata in 

bugetul local de nivelul I 
141533 

85,7 

Plata pentru certificatele de urbanism si autorizaile de construire sau 

desfiintare in bugetul local de nivelul 1 
142215 

2,0 

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 142310 290,0 

Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 142320 12,0 

Transferuri, total   7365,9 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat 

si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, 

secundar general, special și complementar (extrascolar) 

191211 6141,5 

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat 

si bugetele locale de nivelul 1 pentru infrastructura drumurilor 
191216 1346,8 

Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat 

si bugetele locale de nivelul I 
191231 1130,4 

 

 

Anexa nr. 3 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09.12.2022 



Resursele şi cheltuielile bugetului comunei Sculeni conform 

clasificaţiei funcţionale şi pe programe pe anul 2023 
 

Denumirea  Cod  Suma, mii lei 

Cheltuieli recurente, în total (2+3)-3192 15986,6 

inclusiv cheltuieli de personal 21 7117,4 

Investiții capitale, în total 3192   

Servicii de stat cu destinaţie generală 01   

Resurse, total   3094,0 

Resurse generale 1 3072,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 22,0 

Cheltuieli, total   3094,0 

Exercitarea guvernării 0301 2794,0 

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 300,0 

Ordine publica si securitate nationala 03   

Resurse, total   816,2 

Resurse generale 1 816,2 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   816,2 

Protectia civila si apararea impotriva incendiilor 3702 816,2 

Servicii în domeniul economiei 04   

Resurse, total   1346,8 

Resurse generale 1 1346,8 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   1346,8 

Dezvoltarea drumurilor 6402 1346,8 

Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale 06   

Resurse, total   1776,0 

Resurse generale 1 1776,0 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   1776,0 

Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 7502 1391,0 

Iluminarea stradala 7505 385,0 

Cultură, sport, tineret, culte și odihnă 08   

Resurse, total   1700,7 

Resurse generale 1 1700,7 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2   

Cheltuieli, total   1826,8 

Dezvoltarea în domeniul culturii  8502 1609,8 

Sport 8602 137,0 

Tineret 8603 80,0  

Învățămînt 09   

Resurse, total   7252,9 

Resurse generale 1 6972,9 

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 280,0 

Cheltuieli, total   7252,9 

Educație timpurie 8802 7252,9 



Anexa nr. 4 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09.12.2022 

Efectivul-limită al unităților de personal pe autorităţile/instituţiile bugetare, 

finanţate din bugetul comunei Sculeni anul 2023 

 

Denumirea Cod Org2 Efectivul de 

personal, 

unităţi 

Aparatul Primăriei  11101 21,0 

Postul de Pompieri și Salvatori 15622 5,0 

Grădiniţa de copii s.Sculeni cu subdiviziunea Floreni 06913 26,20 

Grădiniţa de copii s.Gherman 06914 11,05 

Grădiniţa de copii s. Blindeşti 06915 10,10 

Biblioteca s.Sculeni 06916 1,5 

Biblioteca s.Gherman 06919 1,25 

Biblioteca s.Blindeşti 10185 0,75 

Casa de Cultură s.Sculeni 06917 2,5 

Căminul Cultural s.Gherman 06918 1,5 

Căminul Cultural s. Blindeşti 12317 0,75 

Căminul Cultural s. Floreni 09753 1,0 

TOTAL  82,60 

 



Anexa nr. 5 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09.12.2022 

Sinteza veniturilor colectate de autoritățile/instituțiile bugetare  

ale primăriei Sculeni pe anul 2023 

                  

Nr. 

  
Denumirea autorității/instituției bugetare 

Suma preconizată spre 

încasare 

1. 
  

Autorități executive, total 22,0 

  
  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 10,0 

  
  Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 

public 
12,0 

2. 
  

Educaţie timpurie, total 280,0 

  
  

Încasări de la prestarea serviciilor cu plată 280,0 

  
  Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului 

public 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 6 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09..12.2022 

NOMENCLATORUL TARIFELOR SERVICIILOR 

prestate de instituţiile publice finanţate de la bugetul comunei Sculeni  

 

Nr.d/o Cod ECO Denumirea serviciilor Costul serviciilor 

1.  142310 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile 

preşcolare 

33,4% din costul 

alimentaţiei 

2.  142310 Plata pentru eliberarea adeverinţelor 5 lei  

3.  142310 Plata pentru eliberarea adeverinţelor de producător  20 lei 

4.  142310 Plata pentru eliberarea adeverinţelor din arhivă 15 lei 

5.  142310 Plata pentru eliberarea extrasului din Cartea de 

imobil 

10 lei 

6.  142310 Plata pentru eliberarea extrasului din Registrul 

gospodăresc 

10 lei 

7.  142310 Plata pentru eliberarea extrasului Contului propriu 10 lei 

8.  142310 Plata pentru înregistrarea gospodăriilor ţărăneşti 100 lei 

9.  142310 Înregistrarea buletinelor de identitate în Cartea de 

Imobil 

20 lei 

10.  142310 Copii de pe documente 1 leu de pagină 

11.  142310 Plata pentru eliberarea titlului de proprietate 

elaborate in cadrul «Proiectului inregistrarii 

primare masive pe com Sculeni» 

50 lei  persoana fizica 

25 lei pensionarii , 

invalizii gr I sig r. II 

12.  142310 Întocmirea cererilor privind înregistrarea actelor de 

stare civilă 

0 lei 

13.  142310 Înregistrarea căsătoriei fără oficierea solemnă  în 

zilele de lucru  

70 lei 

14.  142310 Oficierea solemnă a căsătoriei în zilele de lucru 200 lei 

15.  142310 Oficierea solemnă a căsătoriei în zilele de lucru (în 

afara programului de lucru); în zilele de sîmbătă, 

duminică. 

300 lei 

cu excepţ. cheltuielilor 

de transport şi taxei de 

înregistrare 

16.  142310 Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara 

oficiului stare civilă ( Primăria)  

350 lei 

cu excepţ. Cheltuielilor 

de transport şi taxei de 

înregistrare 

17.  142310 Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării 

căsătoriei ( în cazul existenţei unor motive 

suplimentare celor indicate în legislaţie) 

25 zile - 500 lei 

15 zile – 1500 lei 

5 zile - 2500 lei 

24 ore – 4000 lei 

18.  142310 Pata pentru discotecă 0 lei 

19.  142310 Plata pentru notificare privind iniţierea activităţii de 

comerţ 

100,00 lei 

20.  142310 Plata pentru eliberarea certificatului privind lipsa 

sau existenta restantelor  

5 lei 

21.  142310 Eliberarea duplicatului testamentului 45,00 lei 

22.  142310 Legalizarea semnăturii 30,00 lei 

23.  142310 Legalizarea copiilor de pe documente 4,00 lei de pagină 

24.  142215 Autorizaţia de construcţie 100,00 lei 

25.  142215 Plata pentru eliberarea Certificatului de Urbanism 50,00 lei 



26.  142320 Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului 

public 

cuantumul chiriei anuale 

x m2 

 

 
 

 

  



Anexa nr. 7 

la Decizia Consiliului comunal Sculeni 

 nr. 09/10 din  09.12.2022 

CUANTUMUL FONDULUI DE REZERVĂ 

al bugetului comunei Sculeni 

 

1. Acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi - 50000 (cincizeci mii) lei. 

2. Acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile conform pachetului 

de documentatie – 190000 (una sută nouăzeci mii ) lei. 

3. Finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi, avînd drept ca scop 

dezvoltarea comunităţii  - 30000 lei (cincizeci mii) lei, inclusiv  primirea delegaţiilor. 

4. Alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care în conformitate cu 

legislaţia, ce ţin de competenţa autorităţilor publice locale – 30000 lei (treizeci mii) lei. 

 

TOTAL: 300,0 mii  lei 

  



 

 

           
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

tel (236) 6-32-36; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

 

Nr.    09/12                                                                      din 09 decembrie 2022 

“Cu privire la delimitarea în mod  selectiv a    

proprietăţii publice UAT  Sculeni r-nul Ungheni ”  

 

Examinând materialele prezentate de către Î.S. Institutul de Proiectări pentru 

Organizarea Teritoriului privind delimitarea unor terenuri proprietate publică UAT 

Sculeni r-nul Ungheni,  elaborate în baza Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind 

delimitarea proprietăţii publice, Regulamentului privind modul de delimitare a 

bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.63 din 

11.02.2019, în conformitate art.10 al Legii 828-XII din  25.12.1991, Codul Funciar 

şi art.14 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, 

avizul Comisiei Funciare,  Consiliul comunal Sculeni,  

DECIDE: 

1. Se aprobă materialele de delimitare a proprietăţii publice a UAT Sculeni r-nul 

Ungheni, actul de inventariere, lista bunurilor imobile proprietate publică a UAT 

de nivelul I, procesul verbal, planul de contur, actul de  stabilire a hotarelor,  

planul geometric  elaborat pentru terenul cu suprafaţa de 15,867 ha., nr. cadastral  

92632230001, domeniul “privat”, modul de folosinţă 1.1 “arabil”, categoria de 

destinaţie – I “Teren agricol” (extravilan). 

   2. Se împuterniceşte dna Natalia Iarmolovici (specialist pentru reglementarea 

regimului funciar al primăriei) pentru a asigura înregistrarea bunului imobil la 

Serviciul Cadastral Teritorial Ungheni, care va aduce in concordanţă documentaţia 

cadastrală în conformitate prezentei decizii adoptate. 

3. Controlul executarii prezentei decizii se atribuie primarului comunei Sculeni dlui 

Vasile   

    Casian. 

Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

Preşedintele şedinţei        

                                   

Contrasemnat:    

                    Secretarul  Consiliului local    

 
 

 



             
REPUBLICA  MOLDOVA 

RAIONUL UNGHENI 

CONSILIUL COMUNAL SCULENI 
 

Tel.: (0236) 6-32-38; e-mail: primariasculeni@gmail.com 

 

PROIECT DE DECIZIE 

                                                                             

Nr.  09/13                          din  09 decembrie  2022 

 

Cu privire la inițierea efectuării lucrărilor cadastrale de formare prin separare          

 

              În temeiul art. 14 alin (2) lit. b), art. 76 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 

privind administraţia publică locală; Legii nr. 354 din 28.10.2004 privind formarea 

bunurilor imobile; Legii   nr. 2 9 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății 

publice; art. 18 al Legii nr. 1543-XIII din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile; 

art. 9 alin. (1) al Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și 

deetatizarea proprietății publice, Hotărîrii Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor 

imobile proprietate publică, avizul comisiei funciare, Consiliul Comunal Sculeni 

 

D E C I D E : 

 

1. Se aprobă inițierea efectuării lucrărilor cadastrale de formare prin separare  a  

unsprezece bunuri imobile cu suprafaţa de 0,12 ha., din terenul cu suprafaţa de 

1,2967 ha., cod cadastral 9263216097, amplasat în intravilanul satului Floreni, 

domeniul public, modul de folosinţă pentru construcţie.   

2. Se aprobă inițierea efectuării lucrărilor cadastrale de formare prin separare  a   unui 

bun imobil imobil cu suprafaţa de 0,65 ha., din terenul cu suprafaţa de 1,7297 ha., 

cod cadastral 92632080075, amplasat în extravilanul satului Sculeni, domeniul privat, 

modul de folosinţă agricol.   

3. Specialistul în reglementarea funciară va depune cerere organelor abilitate 

pentru inițierea formării bunurilor imobile prin separare si elaborării planurilor 

geometrice. 

4. Controlul prezentei decizii i se atribuie  primarului comunei Vasile Casian. 

 

Au votat:    Pentru-;        Contra-;      S-au abţinut-. 

 

 

Preşedintele şedinţei        

                                 

Contrasemnat:    

                    Secretarul  Consiliului local  


